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€ otpbcinka
ZMLUVA O OTP PREMIUM KONTE
na báze bežného účtu uzavretá podl‘a zák. č. 5 13/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
uzatvorená dňa 04.07.2018 v Košiciach
(ďatej len „Zmluva‘)
Mena: CIF:
1IEUR

Číslo konta/účtu /Kód banky: IBAN:

ISK
Zrnluvné strany: OTP Banka Slovensko, a.s.

Sídlo :Štúrova5, 81354
Bratislava, Slovenská
republika
Adresa pobočky OTP Banka
Slovensko, a.s.:
Elektronická adresa:
(d‘alej len „Banka“) a

IČO:31 318916

IČDPH:SK2020411074,
BICĺSWIFT code: OTPVSKBX,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde
Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 335/B
Košice-Alžbetina (VP), Alžbetina 2,04041 Košice
infootpbanka.sk

Majitel‘ účtu:

Meno, priezvisko/Obchodné menoINázov:
Obec Margecany

IČO:
00329347

Konajúci prostredníctvorn :
Meno, priezvisko : Ing. Igor Petrik
Rod.č.,resp. dátum narodenia
Druh a číslo preukazu totožnosti
Bydlisko:.

DIČ

Štátna príslcišnosť: SR
Sídlo (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ, štát) :
Obchodná 7, 05501 MARGECANY, SK

Zapísaný v: Register na MV SR pre spolky, spoločnosti,
7llW
(d‘alej len ‚.Majítel‘ účtu“)
-

Telefónne číslo

Daňový domicil:

I. Predmet zrnluvy

1. Predrnetom Zrnluvy je zriadenie a vedenie OTP PREMIUM Konta na báze bežného účtu
v mene EUR v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s
ďalšími platnými právnyrni predpísmi SR a s Obchodnýrni podmienkami vedenia
depozitných produktov a služieb v OTP Banka Slovensko, a.s. (d‘alej len „Podmienky‘).
2. Banka sa zaväzuje viest‘ OTP PREMIUM konto odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
3. OTP PREMIUM konto slúži pre účely poukazovania peňažných prostriedkov dotácií zo
štátneho rozpočtu a z Eurofondov.
4. Operácie na OTP PREMIUMkonte sa štandardne vykonávajú iba bezhotovostne.
II. Výpisy
5. Periodicita vyhotovovania výpisov: Mesačne
6. Spösob preberania výpisov: E-mailom
-
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III. Ostatné podmienky Zmluvy
7. Prílohy zmluvy: Dohoda o spósobe disponovania s fnančnými prostriedkarni na účte
pripísanie k istme
8. Zúčtovanie úrokov:
9. Zúčtovanie poplatkov: 0
IV. Rozhodcovská zmluva
tO. Majiteľ účtu vyhlasuje, že mu bol Bankou pred uzatvorením tejto Zmtuvy predtožený
neodvolatel‘ný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa 93b zákona č. 483/2001
Z.z. o bankách a o zmene a doptnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 90
zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
3 až 5 zákona č. 244/2002 Z.z. o tozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov o tom,
že spory z obchodov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane sporov. ktoré medzi nimi
vzniknú pri poskytovaní platobných služfeb alebo v súvislosti s platobnými službami najrnä z
dóvodu neplnenia zmluvných povinností, náhrady škody alebo pri vykonávaní platobných
operácií a pri vydávaní a používaní elektronických platobných prostriedkov, budú rozhodnuté
v rozhodcovskom konaní Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie 50
sídlorn v Bratislave. Majitel‘ účtu vyhlasuje, že bol Bankou poučený o dösledkoch uzavretia
navrhovanej rozhodcovskej ZrnlLIVy. Majitel‘ účtu prijíma predložený návrh rozhodcovskej
zrnluvy:
náno
nie
Zmluvná strana sa napriek uzavretej rozhodcovskej zmluve máže domáhať svojho práva
podaním žaloby na všeobecný súd a druhá zmtuvná strana ani jej právny nástupca sa nemóžu
účinne dovolávat‘ nedostatku právomoci súdu podl‘a osobitného ptedpisu, ibaže vo veci už
skór začalo rozhodcovské konanie.
V. Záverečné ustanovenia
11. Majitel‘ účtu vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy sa oboznámit s Podmienkami,
ktoré sú neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto Zmluvy, súhtasí s nimi a je v plnom rozsahu
zaviazaný právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Podrnienok
12. Majitel‘ účtu/štatutárny otgán podpisom nižšie potvrdzuje, že bol oboznámený s
iníormáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na pobočke Banky a sú
verejne dostupné na webovej stránke www.otpbanka.sk v časti Právne inforrnácie.
13. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranil.
14. Táto Zmluvaje cizatvorená na dobu neurčitú.
15. Zmlcivaje platná a účinná dňom podpísania Zmluvnými stranami.
Majitel‘ účtu / štatutárny orgán:
Obec Margecany
Ing. Igor Petrik,

OTP Banka Slovensko, a.s.:
Ing. Adriana Baranová Ing. Mražík Michal
bankár špecialista I.
bankár špecialista 1.

Peč iatka a podpis
atka a podpisy oprávnech
zamestnancov
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otpbanka
INFORMÁCIA
príloha k Zmluve o OTP Premium konte Č. SK
dňa: 04.07.2018

uzatvorenej

-

a) o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu a o odplatách v prospech klienta,
ktoré súvisia So Zm[uvou.
Výška ročnej úrokovej sadzby na konte aktuálne platná ku dňu uzatvorenia Zmluvy

predstavuje pre: kreditný zostatok: 0,00% p.a., nepovolený debetný zostatok 20,00% p.a.
Vývoj ročnej percentuálnej sadzby obchodu je závislý od vývoja úrokových sadzieb na
tnančnorn trhu, nákladov banky na prijímanie a spravovanie vkladov vrátane nákladov na
slLlžby spojené s vedením vkladov, nákladov vyplývajúcich z platby príspevkov banky do
systému ochrany vkladov, nákladov na tvorbu povinných minirnálnych rezerv a od d‘alších
nákladov, ktoré banke vznikajú v súvislosti s plnením všeobecne záväzných právnych
predpisov a rozhodnutí príslušných štátnych a regulačných orgánov. Banka informuje klienta,
že nastali okolnosti, ktoré majú vplyv na výšku ročnej percentuálnej sadzby obchodu,
najneskór v deň účinnosti zmeny ročnej percentuálnej sadzby obchodu.
b) o odplatách aktuálne platných ku dňu uzatvorenia Zrnluvy
klienta, ktoré súvisia so Zmluvou.

Odplata

Druh obchodu
Bežné účty v

vyžadovaných bankou od

v €

EUR

0,00
2,70 mesačne
I 5,00

zríadenie
vedenie*
zrušenie**
Výpis z účtu***

vyhotovenie emailového výpisu

0,00

vyhotovenie papierového výpisu
preberanie
vyhotovenie papierového výpisu
poštou
výpis z účtu rnimoriadny

-

-

2,00

osobné

0,50 + poštovné

preberanie

5,00

Ptatobný styk
bezhotovostný prevod na účte uskutočnený:
0,18 (kredit aj debet)

cez elektronické bankovníctvo
v obchodnom mieste banky

0,18 kredit, 1,50 debet

hotovostný vklad realizovaný na pobočke
výber/výber šekom
realizovaný na pobočke

hotovostný

OTP

do sumy 100 000,00€ (vrátane) 0,70€, nad
sumu 100 000,00€ = 0,10% Zo sumy vkladu

do

stirny

JO 000,00€
10 000,00€

(vrátane)

2€,

nad sumu

0,05% zo sumy výberu
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• Druh obchodu
SEPA trvalý príkaz na úhradu na pobočke
zadanie/zmena/zrušenie
cez elektronické bankovníctvo
platba na základe SEPA trvatého príkazu
trvalý príkaz zadaný cez elektronické
bankovníctvo
trvalý príkaz zadaný cez pobočku
súhlas so SEPA inkasom na pobočke
zadanie/zrnena/zrušenie
cez elektronické bankovníctvo
platba na základe súhlasu so SEPA inkasom
odoslaná do inej banky
prioritná platba
prijatá z inej banky
odoslaná do inej banky (nenárokov. služba,
reattz. po dohode s bankou)
príplatok za spracovanie platobného príkazci
na mom než bankou predpísanom ttačive
Cezhraničný platobný styk
platba zo zahraničia
štandardná platba do zahraničia zadaná v
obchodnom mieste banky atebo elektronicky

Odplata
0,00/t,00/2,00

-

0,00
0,18
J ‚20
0,00/1,00/2,00

-

prípfatok za urgentné spracovaníe
štandardnej platby
Regulovaná platba v EUR a SEPA úhrada
zadaná:
v obchodnom rnieste banky
cez elektronické bankovníctvo
regulovaná platba v EUR urgentná, zadaná
v obchodnorn mieste banky alebo cez
elektronické bankovníctvo
OTP Express hladká platba pre klientov
skupiny “OTP Group‘ (ak sa nejedná o
regulovanú platbu v EUR)
Elektronické bankovníctvo
internet banking
internet banking corporate****
-

-

N
0,00

]

1,20
0,18
1% (min. 15,00 max. 50,00)
1,50 za každý ptevod

0,18
1% (min. 15,00 max. 50,00); pri dispozícii
OUR + poplatky mých bánk
50,00

1,50
0,18
1% (min. 15,00 max. 50,00)

1% (min. 10,00 max. 50,00); pri dispozícii
OUR + poplatky mých bánk

1,00
5,00 mesačne

*

v mesiací zrušenia banka zúčtuje poplatok v alikvótnej výške
Banka poplatok za zrušenie neúčtuje v prípade uzatvorenia účtu klientom po uplynutí 12
mesiacov od jeho zriadenía
poplatok za výpis poštou alebo osobne banka inkasuje na konci mesiaca.
V prípade výpisu vyhotoveného v posledný deň v mesiaci je poplatok inkasovaný na konci
nasledujúceho mesiaca. Poplatky sa účtujú podľa počtu výpísov a v zmysle platného
sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty. V prípade zrušenia konta aleho účtu
banka poplatok za výpis a poštovné inkasuje v deň jeho zrušenia
poplatokje účtovaný v mesiaci nasledujúcom po mesiaci poskytnutia služby a za prvý
mesiacje účtovaný v alikvótnej výške
**

“‘
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j otpbinka
Dodatok zo dňa: 04.07.2018
k zmluve o OTP PREMIUM Konte uzatvorenej dňa 04.07.2018
Číslo konta/účtu /Kód banky: IBAN:

Mena: CIF:
IEURI

IIsK

I

I

Zmluvné strany: OTP Banka Slovensko, a.s.

Sídto:Štúrova5, 81354
Bratislava, Slovenská
republika
Adresa pobočky OTP Banka
Slovensko, a.s.:
Elektronická adresa:
(d‘alej len „Banka“) a

IČO: 31318916

IČDPH:SK2020411074,
BIC/SWIFT code: OTPVSKBX,
zapísaná v Obchodnom registri vedenorn na Okresnom súde
Bratislava 1. oddiel: Sa, vložka č. 335/B
Košice-Alžbetina (VP), Alžbetina 2,0404 1 Košice
info(otpbanka.sk

Majitel‘ účtu:
Meno, priezvisko/Obchodné menoĺNázov:
Obec Margecany

Konajúci prostredníctvom :
Meno, priezvisko : Ing. Igor Petrik
Rod.č.,resp. dáturn natodenia:
Druh a číslo preukazu totožnosti
Bydlisko:
Štátna príslušnosť : SR
Sídlo (ulica, číslo, mesto/obec, Psč, štát) :
Obchodná 7, 05501 MARGECANY, SK

Zapísaný v: Register na MV SR pre spolky, spoločnosti,
7llWř
(d‘alej len „Majitel‘ účtu“)
-

IČO:
00329347
DIČ

Telefónne číslo

Daňový domicil:

uzatvárajú dodatok k horeuvedenej Zrnluve (d‘alej len “Dodatok“), v súlade s Obchodnými
podmienkami vedenia depozítných produktov a služieb v OTP Banka Slovensko, a.s.
L Predmetom tohto dodatku je:
Povinný minirnálny zostatok na účte je 0,-€.
Finančně prostriedky na účte nebudu úročené.
2. Póvodné ustanovenia Zmluvy, ktoré odporujú tomuto Dodatku, sa rušia.
3. Svojím podpisom Majitel‘ účtu vyhlasuje, že bol oboznárnený s uvedenými zmenarni,
ktoré sa týkajú vedenia konta/účtu/vkladu a súhlasí s obsahom Dodatku.
4. Dodatokje platný a účinný dňom podpísania obidvomi Zmluvnýrni stranami.
5. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
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Majitel‘ účtu / Štatutárny orgán:
Obec Margecany
Ing. Igor Petrik.

OTP Banka Slovensko, a.s.:
Ing. Adriana Baranová Ing. Mražík Michal
bankár špecialista I.
bankár špecialista I.

Pečiatka a podpis
zamestnancov
Potvrdzujern, že klient tento dodatok podpísal predo mnou, že som overil(a) náležitostí tohto
dodatku a že som overil(a) podpisové vzory, na ktorých podpis majitel‘a bežného
účtu/konta/termínovaného vkladu súhlasí s podpisom na tomto dodatku.
Dáturn 04.07.2018.
Podpis povereného zamestnanca OTP Banka Slovensko, a.s
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